
ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ

• ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ  
ਸਚੇਤ ਰਹੋ

• ਤੁਸੀਂ ਕਜਸ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪਕਰਸਰ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ  
ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਰਸਕਤਆਂ  
ਨੂੰ ਕਧਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ  
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ

• ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ  
ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ  
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ  
ਕਸਖਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਮਾਰਤ ਪਰਿਬੰਧਨ ਜਾਂ  

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮਕਹਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦਾ ਪਰਹੋਫ਼ਾਈਲ

ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਅਕਜਹਾ ਕਵਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਕਸੇ 
ਸੀਕਮਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ 
ਉਨਹਿਾਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ।

ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਦੀਆਂ ਥਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ

• ਕਸਕ਼ਾਰ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
• ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਮਹਿਣੇ  
ਆਉਂਦੀ ਹੈ

• ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ੋ ੇ
911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇੰਝ  

ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਥਿਅਤ ੍ਿ



ਪਰਹਤੀਥਕਥਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਜਦੋਂ ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ

1. ਨੱਸੋ
• ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਧਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ
• ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਪੱਛੇ ਛੱਡ ਕਦਓ
• ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਦਸਦੇ ਰੱਖੋ

2. ਲੁੱਕੋ
• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਕਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਕੋ
• ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ  
ਅਤੇ ਦਰਵਾਕਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ

• ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਫ਼ੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੇਜਰ ਨੂੰ ਮੌਨ ਕਰੋ

3. ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ
• ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਸਰਫ਼ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ

• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
• ਸਰੀਰਕ ਆਕਰਿਾਮਕਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕਕਰਿਆ 
ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਟੋ

911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇੰਝ  
ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਥਿਅਤ ੍ਿੋ ੇ

ਪਰਹਤੀਥਕਥਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ 

• ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
• ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਕਜਵੇਂ, ਬੈਗਸ, 
ਜੈਕੇਟਸ) ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕਦਓ

• ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ
• ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਕਦਸਦੇ ਰੱਖੋ
• ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਜਵੇਂ ਸੁਰੱਕਖਆ ਲਈ 
ਉਨਹਿਾਂਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਤੋਂ ਬਚੋ

• ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਚੀਕਣ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
• ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦਸ਼ਾ 
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਨਾ ਰੁਕੋ

ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ 911 ਓਪਰਟਰ ਨੂੰ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਸਕਕਰਿਆ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ
• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ
• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਬਓਰਾ
• ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਕਥਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ ਅਤੇ ਕਕਸਮ
• ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਕੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ




